Word jij enthousiast van decoratie- en sfeerartikelen? Kun jij als geen ander lantaarns, sierkussentjes,
plaids, en andere sfeerartikelen aan de man brengen? Heb je gevoel voor styling en trends? En wil jij
deel uitmaken van een toonaangevend, dynamisch en internationaal familiebedrijf? Solliciteer dan nu
op onze nieuwe functie:

Verkoopster Deco & Sfeer
De functie
Als verkoopster Deco & Sfeer ben je een representatief persoon met commercieel inzicht en een gezonde
werkmentaliteit. Je werkt voornamelijk vanuit ons kantoor en showroom in Lichtenvoorde. Ook bezoek je
klanten binnen Nederland en beurzen in Europa. Je gaat actief klanten benaderen om onze deco- en
sfeerartikelen te verkopen, maar je blinkt ook uit in het aanboren van nieuwe afzetmarkten. Je hebt gevoel
voor sfeer, stijl en decoratie en bent bekend met de laatste trends op dat gebied. Van nature leg je makkelijk
contact en zet je de behoefte van een klant moeiteloos om in een vruchtbaar verkoopgesprek. Je inspireert
klanten door je gedrevenheid en je productkennis. Je bent onderdeel van ons verkoopteam en werkt nauw
samen met de binnendienstmedewerkers.
Jouw profiel
 MBO werk- en denkniveau
 Ervaring in een commerciële functie
 Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in Nederlands, Duits en Engels
 Op de hoogte van en geïnteresseerd in de nieuwste trends en ontwikkeling op het gebied van
decoratie en sfeer
Competenties
 Durf en tact: je bent niet bang om ergens naar binnen te stappen en weet de klant voor je te winnen
 Ambitieus: je werkt hard en zelfstandig om je klantenbestand te beheren en vergroten
 Communicatief vaardig: je kunt klantgericht en helder communiceren op verschillende niveaus
 Flexibel: je schakelt snel en excelleert onder druk
Ons aanbod
De Lesli Groep bestaat uit verschillende BV’s, waaronder Lesli Living, Lesli Vuurwerk, Lesli
Silvesterzauber en Bringo. Met ruim 60 medewerkers in dienst is het een relatief kleine
dynamische club. De organisatie is jong en groeiend, wordt sterk decentraal gestuurd en de lijnen zijn kort.
Informele sfeer, open communicatie, enthousiasme en kwaliteit kenmerken onze organisatie.
Er is meer dan voldoende ruimte voor zelfstandigheid en initiatief. Voor meer informatie over ons bedrijf:
www.lesli.nl.
We belonen jouw capaciteiten en inzet met een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Deze functie is voor minimaal 24 uur per week, met extra uren tijdens seizoenspieken.
Ga jij de uitdaging aan?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Maike Weenink via telefoonnummer
0544-371200. Stuur je sollicitatie naar mweenink@lesli.nl ter attentie van mw. M. Weenink, afdeling
personeelszaken.

